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Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem układu 

krwiotwórczego u osób dorosłych, w przebiegu którego dochodzi  

do akumulacji monoklonalnych limfocytów B we krwi, szpiku kostnym, węzłach chłonnych i 

śledzionie. Jej cechą charakterystyczną jest duża zmienność przebiegu klinicznego. U części 

pacjentów choroba od samego początku cechuje się dużą agresywnością i pomimo intensywnego 

leczenia prowadzi do zgonu w ciągu kilku lat od chwili ustalenia rozpoznania, u pozostałych natomiast 

przebiega łagodnie, a chorzy przez wiele lat nie wymagają rozpoczęcia leczenia. 

Z uwagi na tak dużą heterogenność choroby istotne jest poszukiwanie czynników prognostycznych i 

predykcyjnych, które pozwoliłyby na optymalizację strategii terapeutycznych. Badania ostatnich lat 

przyniosły informacje na tematu wpływu ekspresji mikroRNA na procesy leukemogenezy u chorych 

na PBL. Liczne doniesienia potwierdzają ich udział w regulacji różnicowania i apoptozy komórek 

białaczkowych, także w odniesieniu do odpowiedzi na chemioterapię opartą o analogi zasad 

purynowych (PNA).  

Pomimo intensywnych badań nad określeniem profili ekspresji mikroRNA  

w populacji chorych na PBL, nie udało się dotychczas określić jednego wzorca,  



który można by było wykorzystać w codziennej praktyce klinicznej dotąd ustalić jednego 

obowiązującego wzorca, dlatego istnieje potrzeba prowadzenia badań  

w tym kierunku, zwłaszcza w odniesieniu miR-199a/b, miR-21 i miR-221,  

których wartość prognostyczna i predykcyjna nie jest dostatecznie poznana. 

Przedmiotem podjętych badań było określenie wpływu ekspresji komórkowej miR-21, miR-34a, miR-

181a, miR199a/b i miR-221 na wrażliwość na chemioterapię opartą o PNA w warunkach in vitro i in 

vivo. W celu realizacji tego zamierzenia dokonano oceny ilościowej poziomu ekspresji badanych 

mikroRNA w oparciu  

o technikę łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (qRQ-PCR). Procesy apoptozy 

indukowane fludarabiną i kladrybiną w warunkach 24-godzinnych hodowli komórkowych oceniano 

natomiast poprzez określenie przyrostku odsetka komórek apoptotycznych o fenotypie 

CD5+/CD19+/Cas3+ z wykorzystaniem cytometru przepływowego. Do badania włączono 42 chorych z 

rozpoznaniem PBL ustalonym  

w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie, w tym 9 pacjentów,  

u których w terapii pierwszoliniowej zastosowano schemat leczniczy oparty  

o fludarabinę. Uzyskane wyniki analizowano w odniesieniu do uznanych czynników prognostycznych i 

pierwszorzędowych punktów końcowych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że w populacji chorych na PBL 

obserwuje się ekspresję miR-21, miR-34a, miR-181a i miR-221, natomiast nie stwierdza się ekspresji 

miR-199a/b. Wykazano także zależność  

pomiędzy poziomem miR-21 a wartością leukocytozy i limfocytozy, miR-221 i miR-181a a stężeniem 

β-2mikroglobuliny, miR-181a a ekspresją antygenu powierzchniowego CD38. 

Odsetek apoptotycznych komórek CD5+/CD19+ wykazujących ekspresję aktywnej kaspazy 3 w 24-

godzinnych hodowlach z fludarabiną w grupie chorych charakteryzujących się niską ekspresją miR-

34a był istotnie statystycznie niższy  

niż wśród wykazującej wysoki poziom tej cząsteczki. Różnice te stwierdzono  

również wśród chorych CD38(-) oraz zakwalifikowanych do grupy standardowego ryzyka 

cytogenetycznego (brak aberracji cytogenetycznych, trisomia chromosomu 12, delecja 13q). 

Przyrost odsetka apoptotycznych limfocytów białaczkowych wykazujących aktywność kaspazy 3 w 

warunkach hodowli komórkowych z kladrybiną w grupie chorych cechujących się brakiem 

niekorzystnych aberracji cytogenetycznych (delecja 11q i/lub delecja 17p) i jednocześnie niską 

ekspresją miR-34a był istotnie niższy  

niż w populacji charakteryzującej się wysokim poziomem tego mikroRNA.  

Wyniki kolejnego etapu badań własnych wykazały, iż poziom ekspresji miR-21,  

miR-34a, miR-181a, miR-221 różnił się pomiędzy grupą chorych, którzy uzyskali odpowiedź na terapię 

opartą o fludarabinę oraz opornych na tego typu leczenie,  

jednak nie wykazano różnic istotnie statystycznych. Z uwagi na małą liczebność grupy chorych 

leczonych PNA oceny pozostałych punktów końcowych dokonano w całej grupie badanej. Wykazano 

związek pomiędzy poziomem ekspresji miR-21, miR-34a, miR-181a a czasem do progresji choroby 



(TTP), miR-221 a czasem wolnym od choroby po zakończeniu terapii przeciwnowotworowej (PFS) 

oraz miR-181a i miR-221  

a całkowitym czasem przeżycia (OS), nie stwierdzono natomiast wpływu ekspresji badanych 

mikroRNA na ryzyko zgonu. 

Podsumowując, wyniki prezentowanych badań własnych wskazują  

na potencjalną wartość prognostyczną i predykcyjną miR-21, miR-34a, miR-181a  

i miR-221 w PBL. Rezultaty te mogą wskazywać na potencjalną możliwość wykorzystania tego typu 

markerów do oceny odpowiedzi na chemioterapię opartą  

o PNA oraz przebiegu klinicznego choroby. Wydaje się, że ocena ekspresji miR-34a  

ma szczególne znaczenie w grupie chorych bez niekorzystnych aberracji cytogenetycznych i 

cechujących się niską ekspresją antygenu powierzchniowego CD38, w przypadku których ta 

cząsteczka może stanowić ważny czynnik warunkujący odpowiedź na chemioterapię opartą o 

fludarabinę i kladrybinę. 
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Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is one of the most frequently diagnosed leukemia in adults. In 

the course of this disease, monoclonal B lymphocytes  

are accumulated in the blood, bone marrow, lymph nodes and spleen. CLL is highly variable in the 

clinical course. In some patients, the disease is very aggressive,  

and, despite intensive treatment, leads to patients’ deaths within a few years.  

Other patients have a benign form of the disease and for many years do not require therapy. 

Due to the high heterogeneity of CLL, it is important to look for prognostic  

and predictive factors which will help to improve therapy results. The recent studies have provided 

information on the impact of microRNA expression  on leukaemogenesis in CLL patients. The 

regulatory effect of microRNA on the differentiation and apoptosis of leukaemic cells, also with 

regard to the response to chemotherapy based on purine nucleoside analogs (PNA) was confirmed. 

Despite extensive research, scientists are still unsuccessful in terms of finding  



a single pattern of microRNA expression which could be used in everyday clinical practice. Thus, 

there is a great need to conduct effective research, especially with regard to miR-199a/b, miR-21 and 

miR-221, whose prognostic and predictive importance  

has not yet been sufficiently recognised. 

The aim of this study was to assess the effects of miR-21, miR-34a, miR-181a, miR199a/b and miR-

221 cell expression on the sensitivity to PNA-based chemotherapy in in vitro and in vivo tests. 

MicroRNA expression level was quantitatively analysed with use of the qRQ-PCR technique. In turn, 

apoptosis induced by fludarabine  

and cladribine in 24-hour cell culture was evaluated by determining the increase  

in the percentage of apoptotic cells with CD5+/CD19+/Cas3+ phenotype, using a flow cytometer. 

Forty two patients diagnosed at the Department of Hematooncology  

and Bone Marrow Transplantation in Lublin were enrolled into the study, including  

9 patients who were treated with fludarabine-based regimens. The obtained results  

were analysed with regard to the recognised prognostic factors and the primary efficacy endpoints. 

On the basis of the completed research, it can be concluded that the expression of miR-21, miR-34a, 

miR-181a and miR-221 is observed in the population of CLL patients, but the expression of miR-

199a/b cannot be found there. The correlations between miR-21 levels and leukocytosis and 

lymphocytosis values, between both  

miR-221 and miR-181a and β2 microglobulin concentration, between miR-181a  

and the expression of CD38 surface antigen were detected. 

The percentage of CD5+/CD19+/Cas3+ apoptotic cells in 24-hour cultures  

with fludarabine was significantly lower in the group of patients, with decreased  

miR-34a expression than in the group showing high levels of this particle.  

Such differences in the percentage of apoptotic cells in regards to miR-34a expression were also 

observed among CD38-negative versus CD38-positive patients, and those  

of the group with standard cytogenetic risk (no cytogenetic aberrations, trisomy 12,  

or 13q deletions) versus high cytogenetic risk  (11q deletion and/or 17p deletion). 

 The increase in the percentage of apoptotic lymphocytes in cell cultures  

with cladribine, in the group of standard cytogenetic risk and low miR-34a expression, was 

significantly lower than in the group of patients with high levels of this microRNA. 

The study showed that the levels of miR-21, miR-34a, miR-181a and miR-221 expression differed 

between the patients who responded to fludarabine-based therapy and those resistant to this type 

of treatment, however these differences were  

not statistically significant. Due to the small number of patients in the group treated with PNA, the 

evaluation of the remaining endpoints was conducted on the entire study group. Correlations 

between miR-21, miR-34a and miR-181a expression, and the time to progression (TTP), between 

miR-221 and the progression-free survival time (counted from the end of the anti-cancer treatment) 



(PFS), and between miR-181a and miR-221, and overall survival time (OS), were found, however the 

impact of microRNA  

on the risk of death was not detected. 

In summary, the results of the study point to the possible prognostic  

and predictive value of miR-21, miR-34a, miR-181a and miR-221 in CLL. These results prove that 

there is a possibility to use these types of markers for the evaluation  

of response to PNA-based chemotherapy and the clinical course of the disease. It seems that miR-34a 

expression is of particular importance in the group of patients who do not have any unfavourable 

cytogenetic aberrations and are characterised by the low expression of CD38 surface antigen, in the 

case of whom this particle can constitute  

an important factor determining the response to chemotherapy based on PNA. 


